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Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat
5ľe

Előteľjesztő: dľ. Kocsis Máté polgáľmester,Zentai Oszkáľ képvÍselő

A képviselő-testĹileti ülés időpontj a:2014. februĺáľ 05. . sz. napiľend

Táľgy: Javaslat a TER_KOZ ,,B'' jelű pá|yazattal kapcsolatos további döntések
meghozatalźra

A napiľendet nyílt ülésen kell tźrgya|ni, a hatáľozat elfogadásához minősített
szav azaÍtobb sé s sziik s é se s.
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Yáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság vé|eményezi x
HumánszolgáItatási Bizottság véleményezi

A Vaĺosgazdálkodási és Pénzngyí Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az
előteri esztés mestárgv a|ását.

Tisztelt Képviselő-testĺĺlet!

L Előzmények

A Józsefuaľosi onkormtnyzat Képviselő-testülete a27612013. (V[.16.) számú határozatában

úgy döntött, hogy tészt vesz a Fővarosi Városrehabilitációs Keret ,,B'' jelri - Kĺizösségi célú
vaľosrehabilitációs pá|yázaton a Népszínhaz Kĺjľ a Polgĺíri Értékekért Egyesület
egytittmúködésével.

A ,,J^TszoľÁnser _ II. Janos PáI pápa térí játszőtéľ funkcióbővítő megúj itása'' címmel
beadott páLyźnat e|bitźl|ása megtörtént és a Fővárosi Közgyulés az 157312013. (IX.26.) szźmil
határozatábanígy döntött, hogy bruttó 59,1 millió Fońnt támogatásban részesíti a pľojektet.

A Képviselő-testület a39812013. (XI.06.) számuhatározatában,űgy dĺjntĺjtt, hogy az elnyeľt

fővĺíľosi támogatást az alábbi tthlźuat szerinti ľészletezéssel elfogadja és a pľojekt

megvalósításáróla Fővárosi onkormĺányzatta| együttműköđési megállapodást kcĺt.
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P'ojekt főbb

tańa|mi elemei
Pľojektelem
megnevez4se

Terłezptt kiiltsések
Támosatás onész Osszesen

Epítés és

esż<özbeszeľzes

1. Epfiés 4f rca
44 100

0
0

42 r00
44fiÜ

2,Esň<öbeszenés 2 000 0 2 00(
Nem beruházási

tevékenység
Eryéb szolgáhatasok

Ęénybevétele
(Közosségépfrő

progamok sreľvezése)

14 000 14 000 0 0 t4 00c 14 000

Előkésźtés Szakrnai szo|gáftatasok

isénybevétele
s00 500 ( 0 50c s00

Lebonyolítás Sakmai szolgáltatasok

igénybevétele
500 500 C 0 s0c 500

Osszesen: 59 100 0 s9 100

Az együttmfüödési megállapodás a Fővráľosi és a Józsefuáľosi onkoľmlányzatkozott a\áításra
keľtilt.

il. A beteľjesztés indoka - III. Tényállási adatok

A pá|yazati felhívás szerint amennyibeĺ az oĺtkormányzat a főviáľosi támogatást más

kedvezményezettnek továbbadja, az énntettek kĺjz<jtt szfüséges az egytittműködésľől szóló
megállapodáSt kötni és ań' a Fővarosi onkormányzatnak benyújtani 2014. februar 28-ig. Az
aláírt egytittmíĺködési megállapodás feltétele a Fővaľos és az onkormanyzat kozötti
Tĺímogatási Szerződés a|áirásźnak, melynek a pá|yazati kiírás szerinti hatarideje 20|4.

miĺľcius 31.

A fóvĺíľosi támogatás más keđvezméĺyezett részére történő továbbadásáról szóló
egyrittműködési megállapodás elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe taľtozik.

Iv. A dtintés tarta|mának részletes ismeľtetése

A Főváros tájékoztatása szerint a kötelezően benffitanđó együttmfüödési megállapodásnak

nincsenek tartalmi és formai kovetelményei, ennek megfelelően jelen előterjesztés tĺírgyát

képezo megállapodásban felek együttműködési szríndéka keľiil megerősítésre (a pályazatbnl
korábban csatolásra kenilt az Egyestilet szĺíndéknyi|atkozata a programban való részvételről).
További kötelezettség a Tlímogatási Szeľződés aláíráshoz, hogy szintén2014. februáľ 28-ig
kęll elkészíteni a felújítás mríszaki tęrveit _ a tewezett heavatkozás nem engerlély kĺĺteles,

csak a köZterĹilet tulajdonos Fővarosi onkormányzattu|ajdonosihozzźljźmlása sztikséges. A
terveket Rév8 Zľt. készíti.

A pľogram megvalósítás és az egyuttműködés részletes feltételei - ütemezése, pénzugyi
elszámolás, stb. - a Fővaľossal megkötendő Támogatási Szerződés aLáírását követően, az

abban foglaltak alapján, az onkoľmźnyzat és az Egyesiilet közötti szeľződésben kerÍilnek

meghattrozásra.

v. A döntés célja' pénzügyi hatása

A döntéssel az onkormányzat teljesíti a ľÉR_roZ pá|yázatban ęlőírt kötelezettségét, azaz

elfogadásra kerül a ,'JÁTSZoTÁnsa.r _ II. János Pál pápa téri jatszőtér funkcióbővítő



megújítása'' címú projekt megvalósítására vonatkoző Ttmogatási Szerződés megkĺjtéséhez

sziikséges, ajelen előterjesztés mellékletétképező egyĹittműködési megállapodás.

A projekt I)}%o.-ban fővríĺosi támogatásból valósul meg, egyéb önkormźnyzati foľľás

bevonását nem igényli.

VI. Jogszabályikiiľnyezetismeľtetése

A Kópviselő-testület döntése a Magyarorczág helyi ĺinlĺotmźnyzataíról szóló 2011. évi
CL)ooilX. törvény a 41. $ (3) bekezdésén alapul.

Kéťtikazalábbihatározati javaslatelfogadását.

Határozzti javaslat

A Képviselő-testület úgy dtint' hogy

1. elfogadja az e|őterjesztés 1. számú mellékletét képező a ,,J{TszóľÁns,łr - rr.
János Pál pápa téri jáúszőtér funkcióbővítő megújítása'' elnevezésű program
megvalósításáravonatkozóo a NépszínházKőr a Polgáľi Éľtotetcľt Egyesülettel
(1087 Budapest, Berzsenyi utca 4. I.l18' adószám: 18294028142) kötendő
Egyiittműkiidési Megállapodást.

Felelős: Polgáľmesteľ

Határidő: 2014. februĺíľ 05.

2. a határozat 1. pontja alapján felhatalmazza a Polgármestert az Együttmíĺkiidési
Megállapodás és annak esetleges módosításainak a|áírásáľa, amennyiben az nem
éľint iinkormányzati foľľásbevonást, hatáľidő mĺódosítást Yaw 

^z 
elfogadott

progľam elemeinek lényeges taľtalmi mĺódosítását.

Felelős: Polgármester

Hatĺáridő: 2014. februar 28.

A döntés végrehajtásátvégző szewezeti erység: Rév8 Zrt.
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Zentai oszkáľ

képviselő

Törvényességi ellenőľzés:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából
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Budapest Fővárosi Vaĺosrehabilitációs Keľet keretében

E gyüttműkiidési Megállapodás'
amely létrejött

egyrészrő| a Budapest Főváľos YIII. keľület Józsefváľosi onkormányzat,
mint támogató (továbbiakban: Támogató)

(cím: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., ađőszźm: 15735715-2-42;
töľzskönyvi azonosítósztnĺl:735715; statisztikai szttmjel: |5735715-84l|-321.01; képviseli:

dr. Kocsis Máté polgármester)

másľészről a NépszínházKőr a Polgári nľtoľeľoľt Egyesület
mintkedvezményezett(továbbiakban:Kedvezményezett),

(cím: 1087 Budapest; Beľzsenyi utca4.I.ll8; aďőszám: 18294028142;
képviseli : o|ah ZoltaÍ|)

továbbiakban egyĹitt: Felek között

a,,JLTsZóľÁnsĺ.r. A II János Pát pápa téri játszóltér köztisségĺ cétú fejlesztése''

című

váľosľehabilitációs pľojekt megvalósítására.

1. Pľeambulum

1.1. A Fővarosi onkoľmányzat a Fővaľosi Vaľosrehabilitációs Keret felhasmá|ásanak
szabáIyahől szóló 27l20I3. (IV.l8.) Főv. Kgy. rendeletben foglaltak szeľint Közösségi célú
városľehabilitáció proglam taľey,ű pá|yazati felhívást tett kozzé a kerületi önkormĺányzatok
vaľosľehabilitációs munkáinak tźmlogattsfua ľÉn_roz címmel, amelyľe Támogató
,,JATSZóTÁnsa.r - A II János PáI papa t&i játszőtér közösségi célú fejlesztése'' címmel
p tiy ázatot nyúj tott be.

|.2. A Fővaľosi onkormrányzat Kĺizgytílése |573l2O|3. (IX. 26.) Főv.Kgy. sztĺĺÍl
határozatával döntött aľľól, hogy a Jőzsefvárosi onkormányzat részérę a jelen megállapodás
mellékletét képezo és attő| elvá|aszthatatlan pályázati đokumentációban foglalt
varosrehabilitációs pľojekt megvalósítźsźůloz legfeljebb 59.100.000.- forint ĺisszegű vissza
ncm tórítcndő tĺímogatással jaľul hozzá.

|.3. Támogató a 39812013. (XI.06.) szźlmu képviselő-testtileti hatźlrozatával az
59.100.000.- Ft összegű fővaľosi támogatást elfogadta és a Fővárosi onkormanyzattaI
egyiittműködési megállapodást kötött.

l.4. Kedvezményezett 2013. augusztus 26-án kelt, jelen megállapodźs 2. sz. mellékletét
képező . Szandékny1|atkozat szeľint, kinyilvánította azon szánďékát, hogy a
,,JATSZOTARSAK - A II János Pá| pápa tén játszőtér közösségi célú fejlesztése'' című
program (a továbbiakban: Program) megvalósításában egyutt kívan mfüödni a Tĺímogatóval.



2. Az egyĺittműktidés táľgya

2.1. Jelen együttmrĺködési megállapodás a|áírástxal Felek megállapodnak abban, hogy az
l.1. pontban szereplő projekt előkészítése és megvalósítása érdekében egyiitt kívannak
működni.

2.2. Jelen egyĹittműködési megállapodás célja a nyeľtes páIyazatmegvalósításáĺa, valamint
az aŁlhoz megítélt támogatási ĺisszeg fęlhasználására iľányuló Támogatási Szeľzőĺlés
előkészítése.

3. Kiitelezettségvál|alás

3.I. Kedvezményezet. vźll|alja, hogy az 1.1. pont szerinti projekt előkészítésében és
megvalósításában a Tĺímogatóval egyiittmrĺkĺĺdik. KedvezményezeÍt váIla|ja, hogy a
Támogató és a Főváľosi onkormáĺyzat között, a jelen egyĹittműködési megállapodás szerinti
Progľam megvalósításaĺa létrejovő szerzođés megkötését kĺjvetően a Támogatóval
Támogatási Szerződést (továbbiakban: Támogatási Szerződés) köt, melyben az
e gytittműkd dé s é s el számolás ré szlete s szab á|y ait r o gzitik.

3.2. Tĺámogató vźl|lalja, hogy a Pľogľam megvalósításźůloz szĹikséges múszaki teľveket
2014. februaľ 28-ig elkészití és a fovárosi tulajdonosi hozzájara|ás megszerzése céljából a
teľveket benffitja a Fővarosi onkormanyzatFópo|gŕĺľmesteri Hivatalához (Budapest, V. ker.
Yźlrosházau. 9-11.).

3.3. Felek rogzitik és tudomásulveszik, hogy amennyiben a 3.1. pont szerinti, a Támogató
és a Főváľosi onkormányzat között, a jelen egytittmfüödési megállapodás szerinti Program
megvalósításaľa vonatkoző szerződés bĺíľmilyen okból nem jĺln létľe, abbarr az esetben
kcĺzöthik a Támogatási Szeľződés sem keriil megkötésre, a Program nem kerĺil
megvalósításra. A Támogatási Szeľződés megkötés, illetve a Program megvalósítás
elmaradása miatti esetleg felmerülő báľmilyen kláľigényről Felek kolcsönösen lemondanak.

4. Az együttműködés időtaľtama

4.I. Jelen egyiittmfü<jđési megállapodás hatálya a Felek által tĺĺrténő aláírása napján
kezdődik, és a Felek között kötendő Támogatási Szerződés megkötése esętén tervezetten
2015. december 31-ig, illetőleg a Pľogram |ezáĺásźnaknapjáigart.

5. A.z, együttműktidés menete

5.1. A Támogató a jelen egytittmúkĺidési megállapodásban foglalt Progľam előkészítéséhez
és végtehajtásźlhoz sziikséges szakmai együttmiiködés koordináciőjźra, illetve
projektmenedzsment szervezetnek a Rév8 Zrt-t je|o|iki, az alabbiak szerint:

Projektmenedzser: AlfrldiGyörgy
Cím:
Tel:
E-mail:

1082 Bp. Baross u.63-67.
4s9-22-18
alfol di -gyorgy@rev8.hu



5.2. A KedvezményezeĹ1 a jelen egyĹittmúködési megállapođásban foglalt Progľam
előkészítéséhez és végrehajtásához szfüséges szakmai együttmúködés koordináciőjára az
alábbi személyt jelĺ'li ki:
Név: o|thZolttn
Cím: 1087 Budapest' Berzsenyi utca 4.I.lI8
Tel: 20/56-44-586
E-mail: info@nepsziĺlhazkor.hu

5.3. Felek a jelen egyĹittműködési megállapodás hatálybalépését követően egységes, aktív
kommunikációs tevékenységet végeznek, mind az éľintett lakosság, mind a szakma szź'ĺnfua
biztosítjak a nyilvánosság feltételeit, ezźita| törekednek a varosrehabilitációs projekt
tarsadalmasításáľa.

6. Egyéb ľendelkezések

6.1. Kedvezményezett a kommunikációs aktivitása során (sajtókĺizlemény, tervismeľtetés,
lakossági fürum, stb.) köteles fęltĹintetni azt a téný, hogy a Progľam Budapest Fővaros
onkormanyzatának támogatäsźtva| valósul meg. (Budapest Főváľos tźlmogatásáva|,
TER_KOZ pá|yazat).

Melléklet: Komplett páIyazati dokumentáció

Budapest,2014.

Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuáľosi Népszínhaz Kör a Polgári Éľtekeke.t
Önkormlányzat képviseletében: Egyestilet képviseletében:

Támogató
dr. Kocsis Máté

polgármesteľ

Kedvezményezett

Fedezet:

Pénzügyileg ellenj egyzem:

Paris Gyulané
p énzugy i ü gyo sztályv ezető

Jogi szempontból ellenj egyzem:
Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából

dľ. Mészaľ Erika
aljegyző


